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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió d'avui. En
primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Gaspar Oliver.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Francisca Lladó substitueix Antoni Garcias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori, per tal d'explicar el Projecte de llei
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2009 (RGE núm. 9662/08).

Passam ara a la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Mobilitat i Ordenació del Territori per tal d'explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l'any 2009, segons escrit
9664/08.

Assisteix l'Hble. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori, Sr. Gabriel Vicens i Mir, a qui saludam, acompanyat
dels alts càrrecs següents: Sra. Joana Campomar Orell,
secretària general; Sr. Antoni Verger Martínez, director general
de Mobilitat; Sr. Bernat Aguiló Siquier, director general
d'Ordenació del Territori; Sra. Joana Amengual Bibiloni,
directora general de Transport Aeri i Marítim; Sr. Jaume Jaume
Oliver, gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca; Sr.
Bartomeu Gual Riutort, adjunt a la Gerència dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca; Sra. Immaculada Salamanca Rosselló,
gerent del Consorci de Transports; Sr. Joan Antoni Salas
Rotger, cap de Gabinet; i Sr. Antoni Contestí, cap de Premsa.

Té ara la paraula l'Hble. Conseller per fer l'exposició oral
sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies. Bona tarda, senyors diputats i diputades. Bé,
jo crec que abans de fer una exposició dels pressuposts, dels
diferents blocs que són objecte competencial d'aquesta
conselleria, em referiré als aspectes pressupostaris generals de
la conselleria i després ja passarem, en tot cas, als diferents
blocs.

D'acord amb els pressuposts generals presentats, el
pressupost de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori representa el 3,79 % del pressupost total de la
comunitat autònoma, i el total pressupost per al 2009 és de 135
milions d'euros, la qual cosa representa un increment del
36,99% respecte de l'exercici anterior.

Aquestes xifres, encara que sempre menors al que seria
desitjable per millorar el transport general, la mobilitat a les
nostres illes i l'ordenació territorial, reflecteixen, crec jo, l'esforç
que fa el Govern en aquestes matèries, i d'altra banda consider
que demostren clarament la priorització com a eixos de govern
de temes tan estratègics per a les Illes Balears com són, en
primer lloc, la potenciació del transport colAlectiu, ja sigui
terrestre, aeri o marítim, amb criteris d'eficiència, servei públic
i sostenibilitat, i també l'estructuració de models territorials més
racionals i equilibrats que garanteixen el futur econòmic i la
qualitat de vida dels ciutadans.

D'altra banda, finalment, vull destacar en aquestes
consideracions generals les inversions que es fan, moltes d'elles
en obra pública i, per tant l'activació econòmica que això
suposa, que sens dubte suposaran aquests projectes que es duran
a terme i, per altra part, també l'aporta per un accessibilitat
econòmica i social en el transport colAlectiu, que crec que en uns
moments de crisi econòmica i d'una difícil conjuntura
empresarial i laboral, són qüestions importants a tenir en
compte.

Passant ja a les direccions generals en concret, la Direcció
General d'Ordenació del Territori gestionarà un pressupost
global de 8,63 milions d'euros. Aquest pressupost cerca garantir
bàsicament els objectius d'enllestir l'avantprojecte de llei
reguladora d'ordenació urbanística, la Llei del sòl, en la qual s'hi
ha fet feina durant tot el 2008, a partir d'un grup de treball creat
a aquest efecte, perquè es pugui trametre al Parlament durant els
primers mesos de l'any.

Per altra part, l'elaboració de normativa sobre l'ordenació de
la cartografia i la protecció del paisatge, en aquest aspecte
s'iniciaran les tasques per tal d'elaborar una norma marc per a
l'ordenació i la planificació de la cartografia, i també es
començarà a treballar amb l'elaboració d'una normativa integral
per a l'ordenació i la protecció del paisatge.

També hem d'esmentar l'elaboració d'estudis territorials i
poblacionals, com és normal ja en aquesta direcció general, que
es van actualitzant, la promoció de la informació territorial i
també l'ús dels serveis telemàtics, mesures de foment com són
la redacció dels plans d'ordenació territorial, és a dir tota la
qüestió de seguiments, emissió d'informes, etc., el control i la
coordinació de la planificació urbanística, i també la continuació
del Pla Mirall.

A la vegada, la continuació del desenvolupament de la
infraestructura de dades especial, a la qual el SITIBSA hi té una
participació predominant i actuacions molt diverses en matèria
de cartografia que, en principi i en tot cas, si s'han de detallar,
ho farem posteriorment.
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En el pressupost hem de destacar les inversions reals, hi ha
una inversió de 880.640 euros, després també les transferències
de capital, especialment a l'empresa pública SITIBSA, 970.000
euros, això puja un 38,6%; en tot cas, quan expliqui l'activitat
del SITIBSA ho detallarem. Destacar sempre la partida de
consorcis i concretament al Pla Mirall, que és de 5.5 milions
d'euros, i a les corporacions locals, una disminució d'un 80%
atès que els ajuts a les corporacions locals són subvencions
residuals perquè responen a compromisos adquirits ja fa estona
i que actualment són competència dels consells insulars.

Pel que fa a l'empresa pública SITIBSA, té un pressupost
total d'1.790.000 euros, la qual cosa suposa un augment d'un
14% respecte del 2008, i és causa principal de les seves
inversions, com he dit abans les inversions que es preveuen
realitzar pugen a 970.000 euros, i els objectius que es
persegueixen són bàsicament produir una cartografia de qualitat,
facilitar l'accés a la informació i potenciar l'ús compartit de la
informació geogràfica amb una sèrie de projectes, potenciar dins
l'administració els sistemes d'informació geogràfica, difondre
els productes i els serveis del SITIBSA i també la creació de
material educatiu i material didàctic.

El ingressos són de 220.000 euros, i aquests ingressos
disminueixen una mica sobretot per les ortofotografies dels anys
2006 i 2008, que tenen ara un caràcter de servei públic, atès una
ordre de març del 2008 que especifica el seu ús lliure i gratuït.
I de les despeses, cal destacar un augment del 10% de les
despeses de personal, senzillament perquè la plantilla de 23,4
treballadors ha de passar a 25 treballadors prevists per al 2009,
per poder dur a terme tots els projectes que es plantegen. I
també destacar les inversions reals, com he dit 970.000 euros,
aquestes inversions pugen un 21,2% i, si em permeten, els
explicaré un poquet els projectes en si.

Es volen reforçar tota una sèrie de línies de treball i, entre
elles, concretament el control de qualitat i harmonització del
mapa topogràfic de les Illes Balears 1:5.000; després la
reobservació de la xarxa geodèsica d'Eivissa i Formentera; les
edicions de mapes; també reforçar l'ortorectificació de mapes
històrics i la preparació de material didàctic.

Pel que fa a la Direcció General de Mobilitat, disposa d'un
pressupost global de 120 milions d'euros que respecte del
pressupost del 2008 suposa un increment d'un 45%,
principalment gràcies a les transferències a SFM. D'aquest
pressupost global, 98,6 milions d'euros es corresponen a
transferències a SFM, i 18,23 milions d'euros a transferències al
Consorci de transports de Mallorca. L'import que gestionarà
directament la Direcció General de Mobilitat és de 3.765.000
euros.

No dic ja que evidentment aquesta direcció general
bàsicament el que fa és desenvolupar tot el programa d'acord
amb els criteris del Pla director de transports, en tot cas
especificar durant el 2009 les coses més destacades. En principi,
se seguirà amb la concessió d'ajuts econòmics a tot el sector del
transport regular de viatgers per carretera, el transport
discrecional en autobús i el servei interurbà de transport en
vehicles de turisme. Aquests ajuts, com saben vostès, van
bàsicament adreçats a l'accessibilitat i millores a l'accessibilitat
física i també ajudes per mesures i dispositius per reduir consum
d'energia i també promoure l'ús d'energies més netes.

També hem de destacar que es milloraran substancialment
els convenis de colAlaboració amb els consells de Menorca,
Eivissa i Formentera per dur a terme les actuacions dels plans
sectorials de transport. Per al 2009, concretament, s'estan
tramitant i ja s'han acordat pel Consell de Govern, convenis
superiors respecte dels anys anteriors i també d'altra banda, el
pressupost general de la comunitat autònoma assigna una
partida de 3 milions d'euros amb la finalitat de millorar el
finançament de transport a Eivissa i a Menorca.

Totes les altres actuacions de la direcció general
evidentment van encaminades a afavorir l'eficàcia de la
mobilitat, el compliment de la legalitat vigent en matèria de
transports, assessorament, control, eliminació de competència
deslleial i intrusisme, etc.

Volem destacar una labor que es farà el 2009, que és
l'elaboració d'un micro lloc web que permetrà satisfer la
creixent demanda d'informació i de tramitacions telemàtiques
per part dels ciutadans, i després també destacar els esforços que
es fan tant des de la direcció general com des del Consorci de
transports de Mallorca, posteriorment en tot cas en parlarem, de
la integració de la bicicleta en les infraestructures de transport
colAlectiu.

Així mateix, és necessari per al 2009 iniciar estudis per a la
introducció de millores normatives a les disposicions que
afecten el transport colAlectiu, activar l'observatori de costos i
les seves aplicacions en el sector de transport i incrementar la
gestió ordinària a partir de setembre, concretament, del 2009,
per a la posada en marxa de la formació de conductors,
tribunals, confecció d'exàmens, etc.

Pel que fa al pressupost, hem de destacar especialment el
capítol 4, transferències corrents, i les inversions. En
transferències corrents s'augmenta un 14,25%, i bàsicament és
perquè a Serveis Ferroviaris de Mallorca hi ha un augment d'un
33%, és a dir 46,98 milions d'euros, aquestes transferències
s'incrementen atès el pagament d'interessos bancaris pel tema de
les obres del metro. I pel que fa al Consorci de transports de
Mallorca disminueix un 18,4% de transferències corrents,
bàsicament perquè s'ha ajustat molt més el càlcul de les
compensacions del nou sistema tarifari, s'han racionalitzat els
costos dels increments de les expedicions i les línies de dèbil
trànsit, i també algunes previsions respecte de la incorporació
gradual de la integració tarifària.

Pel que fa a les inversions reals, ja les hem comentat, són
296.000 euros de la direcció, concretament, el capítol 7, de
transferències de capital, això sí, destacar a SFM un augment
del 128,9% respecte de l'exercici anterior, estam parlant d'unes
transferències de capital de 51,63 milions d'euros. I crec que
aquí sí que val la pena destacar la voluntat inversora del
Govern, l'any anterior ja va ser bastant elevada, s'ha de tenir en
compte que partíem del 2007 just d'una quantitat de 3,8 milions
d'euros, ja es va elevar més del 478%, enguany un 128,9%, i
aquí s'ha de tenir en compte que hi ha 16 milions d'euros per
amortització de crèdits a entitats financeres que l'anterior
legislatura es varen renegociar per endarrerir el pagament a la
legislatura següent; 10 milions d'euros de fons europeus; i els 25
milions d'euros del conveni ferroviari amb l'Estat per a tota la
sèrie d'inversions que, en tot cas, quan parlem d'SFM
especificarem.
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Pel que fa a les transferències de capital en el Consorci de
transports de Mallorca, és de 2,1 milions, i als consells passa a
894.000 euros, gairebé 1 milió, i aquí sí que hi ha un augment
d'un 29,4%; és a dir, aquí augmentam els convenis de transport
que hi ha amb Menorca, que concretament puja un 25%, amb
Formentera que també puja un 25%, i amb Eivissa que puja un
83%. En tot cas, després especificarem aquestes dades. També
amb Menorca destacar el compromís de pagar l'1,25 milions
d'euros que sense justificació almanco documentada no s'havia
fet a l'anterior legislatura pel conveni de transports.

Pel que fa als actius fixos, també, com he dit abans, pels
ajuts en el sector dels transports, es manté 1 milió d'euros.

Pel que fa al Consorci de Transports de Mallorca, el
pressupost global per al 2009 és de 33,18 milions d'euros, i els
objectius concretament del 2009 serien establir les millores en
el sistema tarifari, que es van fent; seguir amb l'anàlisi i amb
l'estudi de l'evolució del mercat global de la mobilitat a
Mallorca; seguir avançant amb l'estructuració i l'organització
del consorci, concretament intentar ja organitzar tots els òrgans
consultius, ponència d'operadors, ponència d'usuaris i de
beneficiaris; després la redacció i l'establiment de plans de
qualitat de servei; desenvolupament de directrius sobre la
comunicació, la informació, les relacions amb els usuaris, que
milloraran bastant i de la imatge homogènia del sistema de
transport públic de Mallorca i, evidentment, potenciar el
transport públic i els criteris generals de sostenibilitat en el
transport en general, terrestre també a Mallorca.

El pressupost global, com dic, és de 33, 18 milions d'euros
o en tot cas aquí destacaria les inversions reals, que són 2
milions d'euros, que bàsicament són adquisició i reposició
d'aturades, de pals, d'equipaments d'aturades, implantació de
sistemes de bicicleta pública, adequació d'estacions d'autobusos
a la intermodal, adequació d'equips informàtics i tecnològics,
incorporació de noves tecnologies, manteniment d'assistència
externa, etc.

Per resumir el Consorci de transports, jo diria una cosa clara,
el Govern dedica 11,18 milions d'euros a la compensació, ja
sigui de serveis o ja sigui de tarifes, per tant, una dada
important, això és un compromís amb el transport públic
d'aquest govern, i després també el foment en l'ús de noves
tecnologies, en la planificació, gestió i anàlisi de transport
públic i també la millora de la informació, de la comunicació
amb els usuaris, estació d'autobusos, personal, ponències,
millora d'infraestructures, etc., que juntament amb el que també
hi haurà a SFM, fa situar uns 5 milions d'euros d'inversió en
aquest sentit.

Pel que fa als Serveis Ferroviaris de Mallorca, ... bé, com
saben vostès, la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori, a través de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de
Mallorca, fa una forta aporta per la potenciació del transport
ferroviari i tramviari, amb tres eixos: primer, la millora de la
xarxa ferroviària ja existent, per tant millora de la xarxa existent
i del servei actual; un segon punt és la construcció de totes les
noves línies de tren, algunes noves, com per exemple la
d'Alcúdia, i altres la recuperació de línies ja existents, com per
exemple la de Manacor-Artà; i un altre punt seria la projecció
i la construcció per primera vegada de la primera línia
tramviària a Mallorca, seria a la Badia de Palma, d'acord amb el
Pla director sectorial de transports de les Illes Balears.

Els objectius concrets per al 2009 serien els següents, si em
permeten, com que és un dels capítols més importants, hi faré
una mica més d'esment. Es tractaria, durant el 2009, de
finalitzar les obres que ja s'han iniciat, com saben vostès, del
desdoblament de via entre Inca i Enllaç, això per una banda;
després continuar amb les obres de millora i seguretat a la vida,
supressió de passos a nivell i inversions en modernització i
actualització de sistemes de seguretat i de comunicació; per altra
banda, l'ampliació dels tallers de Son Rullan, un projecte que
també està a punt de sortir ja a informació pública, iniciar
l'electrificació entre Palma i l'estació de l'Enllaç, aquesta es farà
en dues fases, la primera entre Palma i Son Rullan, i la segona
fins a l'estació de l'Enllaç.

Després, continuar la tramitació, dic continuar perquè ja s'ha
iniciat, com saben és a informació pública, de la línia de
Manacor fins Artà, amb la recuperació de les estacions d'aquesta
mateixa línia, posteriorment es farà la fase, una segona fase, que
serà el tram urbà de Manacor; també establir el corredor
definitiu de Sa Pobla-Alcúdia i redactar el projecte bàsic de
traçat i la tramitació corresponen quan ja tenguem el corredor
que, com saben, a causa que el corredor que estava previst el
2003 ara mateix ja no és possible; i després continuar els
pagaments de les onze unitats elèctriques que ja s'han adquirit,
que ja se n'ha fet un primer pagament el 2008, el 15% està
pressupostat el 2009, i també fer els primers pagaments de les
adquisicions de les unitats mòbils elèctriques, evidentment,
entre Manacor i Artà. I finalment la tramitació del projecte bàsic
que en uns mesos tendrem, per ventura abans que acabi l'any, si
no és el mes de gener, del projecte bàsic del tramvia entre Palma
i l'aeroport, com a primera línia tramviària a Mallorca.

El pressupost total de SFM ascendeix a 129 milions d'euros,
l'augment és d'un 11,7% i les inversions previstes són un total
de 57,5 milions d'euros. Si destacam coses d’aquest pressupost,
destacaria per exemple les despeses de personal, hi ha un
increment significatiu atès que es fa un increment de plantilla,
previst per al 2009, de manera gradual a causa de poder eliminar
hores extres que eren molt elevades en exercicis anteriors i per
poder tenir la plantilla -diguem- suficient per poder dur durant
la legislatura, durant aquests anys, el servei de manera correcta.
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Per altra part, de despeses de béns corrents i serveis he de dir
que també hi ha un augment d’un 11,54% respecte al 2008 a
causa del funcionament, ja contemplat durant tot l’any, de la
línia de metro, manteniment i conservació, i també per
l’augment de costos relacionats amb el combustible que
repercuteix en una gran quantitat de costos diversos. Pel que fa
a les despeses financeres, seran de 26,66 milions d’euros,
augmenten a causa dels nous crèdits que han estat necessaris
durant l’any 2008 per cobrir totes les despeses derivades del
sobrecost de les obres del metro de 80 milions d’euros. 

Després, a capítol 6, inversions reals, com he dit abans són
de 57,5 milions d’euros i aquestes inversions en tot cas les detall
una mica. En qüestió de seguretat hi ha 9,7 milions d’euros
prevists, en qüestió de serveis, és a dir millora d’estacions, hi ha
400.000 euros, aquí hi ha una disminució a causa que l’estació
de Sant Llorenç, doncs en principi ja s’haurà iniciat, per tant, el
2009 ja no ve contemplat aquí i a més a més perquè el projecte
de reobertura entre Manacor i Artà també recull la rehabilitació
de les estacions.

Posteriorment la construcció de noves infraestructures, hi ha
27,65 milions d’euros, aquí tenim iniciar l’electrificació -com
he dit- Palma-Enllaç, el corredor Manacor Artà, la primera fase,
també noves infraestructures com el (...), iniciar la tramitació i
els projectes del tramvia de la Badia de Palma, que ja haurà
sortit el projecte bàsic i altres inversions com per exemple, amb
les unitats elèctriques que s’han de fer a partir d’ara perquè
tenen un termini de lliurament d’uns 20 mesos, 20 o 22 mesos,
que són l’adquisició de les unitats elèctriques de Palma Inca, hi
ha el 15% d’un total de 8,13 milions d’euros i l’adquisició
d’unitats elèctriques Manacor Artà que contemplam un 25%,
per tant un 9,5 milions d’euros i després, senzillament, les
existències tècniques pel pla d’inversions.

Pel que fa als pressuposts d’ingressos de Serveis Ferroviaris
de Mallorca, he de comentar que és per taxes per cessió de
serveis i altres ingressos, es recullen 7,5 milions d’euros, per
tant un increment del 25%. Aquest increment bàsicament es deu
al funcionament del nou sistema tarifari que està en vigor des de
gener del 2008 i també a un major control de la recaptació que
hi havia en aquests mitjans de transport.

Pel que fa a la Direcció General de Transport Aeri i
Marítim, des de la direcció general els pressuposts prevists
persegueixen fer una política d’atenció prioritària al transport
aeri i marítim atès com sabem tots i estam d’acord sempre que
la seva importància és estratègica per nostre país insular i atesa
la difícil conjuntura que travessa aquest sector, bàsicament per
l’increment continuat del preu de petroli i les repercussions
negatives que té sobre aquest transport de la crisi econòmica
global.

Quant al transport aeri concretament, els principals objectius
són l’ordenació dels serveis i de les activitats en matèria
d’aeroports i transport aeri; seguir treballant per a la participació
de la comunitat autònoma amb la gestió de les infraestructures
aeroportuàries d’interès general a les Illes Balears; vetllar per la
qualitat del transport aeri, ja sigui interilles i de connexions amb
la península, això bàsicament és garantir connexions,
freqüències i preus, i després impulsar l’activitat dels òrgans
d’assessorament com són la Mesa de transport aeri, el Comitè
assessor en matèria de cogestió aeroportuària, moltes reunions

específiques que s’han fet amb els diferents agents i
l’organització també de qüestions de formació en el sentit
d’organització de jornades, seminaris i estudis específics per
donar suport al sector aeri en general. 

Pel que fa al transport marítim, impulsam la recent creada
Mesa de transport marítim a les Illes Balears com un òrgan
d’assessorament, consulta i organització d’aquest sector. També
a través d’aquesta mesa es potenciaran jornades, seminaris i
estudis específics per donar suport també a aquest sector
marítim en general, que consideram que ha estat molt oblidat i
que se l’ha de potenciar; elaborar -una cosa important- una llei
de transport marítim, es fa feina ja en l’esborrany, que reguli la
matèria competencial que tenen les Illes Balears entre illes;
també l’adequació de la normativa existent pel que fa referència
a bonificació de residents i a les titulacions d’embarcacions
d’esbarjo; millorar les comunicacions marítimes entre les illes
i sobretot també la intermodalitat, d’acord també amb el
transport terrestre; continuar assumint la part autonòmica de les
bonificacions, com és evident, i agilitar i acostar al ciutadà tota
una sèrie de serveis telemàtics per facilitar els serveis.

El pressupost total és d’1,36 milions d’euros, dels quals
caldria destacar sempre aquesta partida de transport marítim de
gairebé 5,3 milions d’euros, és el vaixell entre Eivissa i
Formentera, un vaixell que va a la demanda, i després unes
inversions reals de gairebé 300.000 euros en estudis i en
mesures de suport al sector. 

Això són un poc els eixos generals del pressupost. En tot
cas, si després hi ha més preguntes, anirem avançant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts si els portaveus ho
consideren. No?

Per tant, continuam i per tal de formular preguntes o
observacions correspon la paraula al Grup Parlamentari Mixt,
Sr. Mayans, quan vulgui.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot, he d’agrair la presència
del conseller i del seu equip directiu o de l’equip de la
conselleria. Passant primer a exposar-li un poc els temes que no
tenen tal vegada més repercussió pressupostària, així concreta,
vostè ho ha citat quasi en darrer lloc, però m’agradaria saber,
vostè ha dit que està en fase d’esborrany la Llei de transport
marítim, per protegir un poc l’usuari d’aquest transport marítim.
Si està en fase d’esborrany, quan es preveu un poc que estigui
en tramitació?, i bé, tal vegada preguntar-li quan estarà en vigor
és un poc agosarat, però sí, quan podria entrar en tramitació?
Tal vegada si hi ha alguna previsió d’aprovació, crec que és
important aquesta llei sobretot per a les illes menors on no hi ha
altre alternativa de transport.
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Igualment ho ha esmentat, però no ha dit xifres, en la seva
memòria del pressupostos apareix la redacció o l’annex o la
consignació del nou conveni pel Consell de Formentera dins el
Pla sectorial de transport, m’agradaria saber l’import d’aquest
conveni, quin és i què es pensa incloure dins aquest conveni
dins, a la vegada, el Pla director de transport de les Illes Balears.

Tampoc no ha mencionat vostè, com sap perfectament es va
aprovar per unanimitat una proposició no de llei al Parlament en
què s’instava que el Govern central fes una declaració de servei
públic Dènia Formentera, posteriorment també es va fer una
proposta de resolució en aquest sentit. M’agradaria saber, Sr.
Conseller, com està aquest tema i si hi ha alguna acció pensada
en aquest aspecte.

Igualment, que tampoc no ho ha comentat, el tema de
l’interès públic o servei públic entre Eivissa i Formentera que,
implícitament o indirectament s’ha reconegut a vegades que no
és possible, però bé, m’agradaria saber algun comentari més o
si hi fan feina o si ho han deixat ja aparcat.

En un altre ordre de coses, l’any passat ens va dir, en
referència al Pla Mirall, que continuava amb el Pla Mirall, amb
les despeses de pagament pendents i m’agradaria saber si té
pressupostat alguna (...) del Pla Mirall en aquests pressupostos.

També, fent referència a dues lleis que estan en tramitació,
vostè ha comentat, Llei de paisatge i Llei del sòl, m’agradaria
saber com estan. I tema de consorci per a reconversió de l’illa
d’Eivissa, m’agradaria saber aquest tema com està, amb quantes
institucions compta i amb quin pressupost actualment es disposa
dins aquest consorci de reconversió.

Igualment, ja en tema pressupostari més concretament, vostè
ho ha citat, tema de subvencions per agents no comunitaris,
m’agradaria saber quina consignació per part del Govern balear
hi ha destinada a aquestes subvencions, vostè sap que es va
aconseguir part del que ells demanaven, m’agradaria saber el
Govern balear quina consignació pressupostària hi ha destinat.

Parlant de transport marítim també, m’agradaria saber, Sr.
Conseller, quants d’inspectors té ara el Govern balear en tema
del transport marítim?, i quants estan en disposició de fer feina
a Eivissa i Formentera, a les pitiüses? Vostè sap que hi ha molta
picaresca en el tema dels bitllets i en els descomptes de
residents i m’agradaria saber amb quant d’inspectors... o si
tenen previst augmentar la plantilla d’inspectors en transport
marítim.

I ja dos temes molt concrets, tema del programa 513C, de
Direcció General de Mobilitat, transferència a consells, capítol
7, m’agradaria saber, que ens detallàs un poc, quins consells? i
quina quantitat hi ha per a cada consell? 

Un darrer punt, el programa 511E, Direcció de Transport
Aeri i Marítim, hi ha una inversió que no és molt grossa, però
per aquesta direcció general sí, de 240.000 euros d’inversió
immaterial, si ens pogués concretar alguna cosa més respecte a
aquests 240.000 euros.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, presidenta. Gràcies, senyors diputats, gràcies, Sr.
Conseller, per venir i gràcies també a tot l’equip que l’ha
acompanyat.

Per part nostre serà una intervenció breu perquè crec que el
nucli és expressar la nostra satisfacció en aquest pressupost, en
tot allò que anuncia d’actuacions i de suport, per tant, en allò
que ha exposat el conseller. En qualsevol cas, només alguns
comentaris.

És evident que en aquesta conselleria les actuacions
principals són les de transport públic, les de transport públic per
carretera i les de tren és allò que se’n du la part més important
del pressupost. En aquest sentit és positiu que el pressupost
global de la conselleria hagi pujat i en un moment de crisi i en
un moment de contracció hagi estat el que ha sortit -per dir-ho
d’alguna manera- ben parat d’aquest repartiment pressupostari
perquè això és una bona mostra que aquest govern està
compromès amb el transport públic i que en fa una de les
prioritats de la seva acció. 

Crec que quan hi va haver el canvi de signe polític a aquesta
comunitat, ara fa un any i mig, crec que molts teníem al cap que
una de les coses en les quals s’havia de notar aquest canvi és
que s’havia de passar d’aquell model de les autopistes al model
del transport públic. Crec que això es va notant, ja s’ha notat
durant aquest any i amb aquests anuncis que es fan en
l’exposició de pressupost, crec que se’ns anuncien més canvis
i més projectes i més bones notícies.

De totes maneres, tot i que la qüestió de transport públic i de
tren és la que se’n du la major part del pressupost, també
voldríem destacar la nostra valoració positiva d’allò que s’ha
anunciat respecte a la Direcció General d’Ordenació del
Territori, de la propera venguda a aquest parlament de la Llei
del sòl, fa molta estona que parlam de llei del sòl, però és
evident que la direcció general ha fet altra normativa que no fa
falta que repeteixi quina és, molt important, i que si la Llei del
sòl arriba ara és perquè ha estat objecte o està essent objecte
d’una elaboració adequada tal com correspon a una norma
d’aquesta importància. També valoram l’anunci que hi haurà
una llei del paisatge, que també està inclosa als acords de
governabilitat.
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Valoram de manera especial -dic de manera especial perquè
no és una d’aquestes coses que surti més als mitjans- l’impuls
que es vol donar a SITIBSA, perquè nosaltres pensam que en
aquesta comunitat autònoma hi ha una necessitat de productes
cartogràfics de qualitat i valoram molt especialment aquesta
òptica en la qual s’hi ha referit, o sigui SITIBSA no és només
aquell espai des del qual es fa cartografia per a la conselleria,
sinó que està entès com un espai des del qual es proveeix de
cartografia al conjunt del país, al conjunt de l’administració, a
la ciutadania, fins i tot a les escoles segons ha explicat. Per tant,
crec que aquí, a les Balears, respecte a altres comunitats
autònomes, encara estam una mica enrere i en conseqüència
aquest impuls que s’ha anunciat és molt positiu.

Passam ja al capítol del transport públic, que com dic és una
mica el nucli d’aquesta conselleria, valoram en primer lloc
l’esforç en transport públic a Eivissa, a Menorca i a Formentera.
Crec que és molt important en un moment en què es parla molt
de tren i de tren, que aquelles illes a les quals ara mateix sembla
difícil parlar de tren, també rebin aquest bon tracte i aquest
impuls al transport públic. I en el cas de Mallorca, abans
d’entrar en el tren, tot allò que se’ns ha anunciat respecte al
consorci de transport, de millores del sistema tarifari,
d’estructurar bé el consorci, de millorar la informació als
usuaris, tot això en el seu conjunt, tot això és una política
d’avançar perquè el transport públic per carretera i el transport
públic terrestre en general avanci i sigui cada dia més usat i
contribueixi a aquest nou model de sostenibilitat que -com deia
al començament- ha de ser una de les marques d’aquest govern
progressista sobretot en comparació, en oposició a l’anterior.

Respecte del tren, valoram tot allò que s’ha dit, òbviament
valoram com a actuacions necessàries tot allò que són
inversions en seguretat, en electrificació que és una cosa
absolutament necessària que pot ser en altres etapes anteriors no
es va començar per allà on s’havia de començar, però sobretot
el que valoram és l’anunci de noves línies, perquè l’anunci de
noves línies és realment allò que marca de manera que ho pot
percebre la ciutadania que hi ha una aposta clara per al tren i
allò que marca que el tren arriba a més bandes, tendrà més
usuaris i servirà més com aposta pel transport públic.

La nova línia a Manacor, que ja ha explicat, la nova línia
entre Sa Pobla i Alcúdia i en aquest punt voldria afegir que el
punt pendent -segons ha dit el conseller- és la definició del
corredor, nosaltres tenim plena confiança en la capacitat de la
conselleria per compaginar la minimització de l’impacte
territorial i respecte a les àrees naturals, amb el bon servei a la
població i amb el diàleg amb totes les parts afectades. Crec,
segons hem vist a la premsa, que hi haurà notícies properes i
segur que tendran el nostre suport.

Respecte de la qüestió del tramvia, d’aquest primer tramvia
entre Palma i l’aeroport, també estam molt contents que se’ns
parli d’un proper projecte bàsic. Respecte d’aquesta qüestió
també li he de dir que així com en matèria ferroviària ja s’ha
aconseguit un finançament per part del Govern central, en el cas
de tramvia, tendrà tot el nostre suport per demanar-lo, per
exigir-lo. Creim que és de justícia, hi ha un dèficit històric
d’inversions en aquestes qüestions en aquest país. L’animam a
ser reivindicatiu en la demanda de finançament en general en tot
allò que ens toca en transport perquè realment anam molt enrere

i hi ha un dèficit -com dic- històric, però en la qüestió de
tramvia de manera especial.

Quasi, quasi res més, per acabar la Direcció General de
Transport Aeri i Marítim, he de dir que durant tot aquest temps
que duim d’aquesta legislatura hem seguit la seva acció i n’hem
parlat aquí, en el plenari i en comissions, i tot allò que ha fet
d’exigència de la cogestió, una qüestió en què nosaltres també,
com a grup polític, hem estat molt actius, de seguiment del
problemes que sorgien amb la crisi per les companyies aèries,
d’actuacions per garantir la connexió, en tot allò tenen el nostre
reconeixement i l’encoratjament per seguir endavant.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair al conseller la seva
presència, així com la dels seus colAlaboradors i dir també que
estam d’acord i compartim les línies mestres que ens ha explicat
i els objectius que té la seva feina a la seva conselleria. Ens
agradaria repassar una mica, potser posar l’accent en algunes
coses que pensam que s’han de remarcar i han de cobrar
importància.

En ordenació del territori, serà fonamental la Llei del sòl.
Entenem que és una fita importantíssima per a aquesta
comunitat autònoma que tant ha hagut de patir l’acció
urbanitzadora incontrolada i pensam que és important un
instrument com aquest per seguir en la tasca de posar ordre a
allà on no n’hi ha hagut i evitar que es produeixin situacions per
ningú no desitjades.

Respecte de l’apartat de mobilitat -que entenem que és el bo
de l’os i tal vegada la nineta dels ulls del conseller- és molt
important seguir fent esforços com ha marcat el conseller en el
tema del transport públic. En aquesta comunitat autònoma duim
un retard secular respecte al transport públic, com bé sap el
conseller tant transport per carretera com en ferrocarril, i seran
necessaris molts d’esforços, molts d’anys i moltes inversions
per poder posar-nos al dia, més quant el model de
desenvolupament territorial s’ha de basar en més transport
públic i menys transport privat a fi d’evitar la construcció
innecessària d’infraestructures que castiguen excessivament el
territori.

Pensam que el conveni amb l’Estat per al ferrocarril és una
fita importantíssima, en el sentit que li parlam i que la inversió
i les millores que es produiran a la xarxa de ferrocarril a
Mallorca seran inestimables. I encoratjam el conseller que a les
illes menors faci el possible per compensar aquest esforç
inversor que es farà a Mallorca i d’alguna manera es pugui
veure reflectit a les illes on el tren no té infraestructura i on, per
tant, per al transport públic de viatgers ens basam en el transport
per carretera. Crec que seria important explicar prou bé que
aquest esforç inversor que es produirà a l’illa major també
tindrà la seva compensació a les illes menors.



728 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 39 / 11 de novembre del 2008 

 

En definitiva, el volem felicitar per l’augment de les
inversions, pensam com hem dit abans que és necessari i hem de
lamentar que algunes, com enguany, hagin hagut d’anar a
apedaçar inversions mal dissenyades, mal fetes o
insuficientment dotades que es varen fer la passada legislatura
i que s’han hagut de solucionar durant aquesta. 

També hem de mostrar satisfacció perquè finalment es
compleixi el conveni de transport a Menorca i es paguin 4 o 5
anys de deutes, si no vaig equivocat, fins i tot no sé si són més,
d’un conveni que es va signar entre el Consell Insular de
Menorca i el Govern de la comunitat autònoma que mai no es
va pagar ni un sol euro i que mai no es va rebre cap explicació
de per què no es pagava. Li agraïm molt, ara ja li parl com a
menorquí, que finalment pagui aquest deute amb Menorca i,
com que els menorquins som pacients, continuarem esperant
que els responsables en donin explicacions.

Finalment l’he d’encoratjar a treballar més en el transport
aeri. Vostè n’ha parlat, no fa falta que li digui que compartim
els objectius de cogestió aeroportuària. Pensam que s’han de fer
molts d’esforços i negociacions amb Madrid perquè entenguin
que els aeroports de les illes són infraestructures estratègiques
no només per a la nostra mobilitat, sinó per a qui ens vénen a
veure i que són la principal font de la nostra economia. Però
també li he de dir que ens agradarà veure un esforç en la millora
de les condicions, com vostè ha dit, del transport aeri entre illes
i entre les illes i la península. Els illencs necessitam que es faci
aquest esforç i que es millorin aquestes condicions en què es
produeix en aquests moments aquest transport, no només en
freqüències i connexions, sinó fonamentalment en preus. Sap
tant bé com jo que en aquest aspecte encara duim un retard
important perquè s’entengui a altres instàncies quin és el
problema de les illes i quin és el problema de la nostra
mobilitat, que no és un luxe, sinó una necessitat.

Dit tot açò, tornam al principi, compartim objectius,
compartim línies mestres dissenyades. Per tant, l’encoratjam a
seguir-les i a poder presentar a finals de legislatura, o més ben
dit, ara a finals de l’any d’aquest pressupost que parlam avui, un
resultat positiu de les propostes que ara ens ha exposat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ribalaiga. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Volem donar la benvinguda al Sr.
Conseller i donar-li les gràcies per la seva assistència avui aquí,
juntament al seu equip. Jo li plantejaré un seguit de preguntes,
més que res perquè tenim alguns dubtes i segur que vostè ens ho
podrà explicar i segur que podrem sortir amb un consens.

Sobretot voldria començar amb una mirada generalitzada.
La veritat és que en el capítol 1 totes les direccions generals
tenen una pujada substancial de personal. Pensam que és un
moment que no és inici de legislatura, quan no s’han de
reordenar precisament les direccions generals, quan tenim un
moment de crisi econòmica, i ens agradaria que ens explicàs
com és possible que la Secretaria General, per exemple, pugi
500.000 euros més la despesa. També puja la Direcció General
de Transport Aeri i Marítim, el Consorci de Transports, el
SITIBSA, en un 10%. SFM puja de 12 a 14 milions d’euros.
Ens podria explicar a què es deu aquesta pujada generalitzada
a totes les direccions generals, que en moments d’austeritat com
ara, haurien de minvar i no pujar aquestes despeses.

La Direcció General d’Ordenació del Territori, vostè ho ha
comentat, té una baixada forta de transferències de capitals als
ajuntaments, de 890.000 euros es passa a 97.000 euros. Aquests
800.000 euros se solien emprar per ajudar a la redacció de
normes subsidiàries i de plans generals als ajuntaments. Vostè
ha comentat alguna cosa que es faria a través dels consells
insulars. Ens pot aclarir això?, perquè concretament era la
conselleria la que feia l’ajuda, es mantendrà o es pot mantenir
aquesta ajuda?

L’any passat a la mateixa compareixença de pressuposts,
vostè va comentar la Llei del sòl, va dir que estava molt
avançada, però també ho va comentar de la Llei del paisatge i
la Llei d’ordenació de cartografia. Ens pot explicar una mica
més com estan exactament aquestes dues lleis en tramitació i
quan pensa sortir per a l’any que ve?

Direcció General de Transport Aeri i Marítim, una direcció
general amb alguns competències residuals, sobretot en matèria
marítim sí, però en matèria aèria és l’Estat qui té les
competències i és allà on nosaltres més hem d’anar a demanar
que realment ens facin cas i ens ajudin en tots els problemes que
tenim. Veim una pujada significativa dins aquesta direcció
general, sobretot de capítol 1 i capítol 2. Ens podria explicar
l’increment en el capítol 6, que passa de 56.000 euros a 291.000
euros, sobretot a les partides 62 i 64 on hi ha un augment
d’inversió immaterial?, a què es deu? Transport aeri i marítim.

Passam al Consorci de Transports de Mallorca. Pensam que
és una àrea molt important pel que fa al transport de viatgers i
en general veim una baixada del capítol 6 d’inversions reals de
200.000 euros. Ens podria explicar aquesta baixada d’inversions
reals? 

Ha explicat per damunt el tema de la bicicleta pública. Ens
pot explicar en què consisteix?, a quines zones s’implantaria?,
quin és el pressupost per a aquest projecte? Nosaltres sempre
hem estat molt d’acord en aquest tema, la legislatura passada es
va fer molta feina en temes de carril bici. Complementàriament
tenen previst fer alguna cosa en temes de carril bici?, ja que la
bicicleta pública també funciona, seria possible emprar-la pels
trams urbans?
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Dins el mateix consorci hi ha una baixada també del capítol
2, en concret pel que fa referència a la implantació del servei
tarifari integrat. No entenem molt bé aquesta baixada de la
inversió en temes de bitllet únic i tarifa única, quan sobretot
seria el gran moment de la seva potenciació, no només en el
transport ferroviari, sinó també en el transport d’autobusos que
ha estat un poc oblidat fins ara. De fet, el passat any es va
pressupostar una partida de 25 milions d’euros i ara ha baixat a
18 milions d’euros. Ens agradaria que ens explicàs a què es deu
aquesta baixada i si aquests 25 milions d’euros de l’any passat
realment s’han emprat, perquè realment no es veu que hi hagi
una sortida real d’aquest servei tarifari integrat.

I passant a SFM, vostè ha dit que hi havia una pujada de
l’11% en el capítol 2, ens pot explicar un poc més a què es deu?
I també una pujada en el capítol 3. Però el més important és
aturar-se en el capítol 6, és allà on es veu realment el gruix de
l’activitat de SFM i allà on es veu realment què dedicarà aquest
govern al tema de transport ferroviari, no només aquest any,
sinó que podríem dir ja què dedicarà aquest govern al transport
ferroviari dins tota la legislatura perquè difícilment alguns
projectes que no estiguin inclosos ja dins el 2009, molt
difícilment podrien sortir a finals de legislatura, sabem tots que
són projectes llargs de tramitació, amb moltes obres i, si no
s’acceleren, és evident que a finals de legislatura no arribam.

És una mica sorprenent la baixada del capítol d’inversions,
sofreix una davallada del 6,6%, passa de 61 a 57 milions, tot i
així tenint l’ingrés extra que ens ve ja d’una vegada del Govern
de l’Estat, encara que ens venguin 25 milions d’euros enguany
ja és una entrada d’ingressos, però no es veu reflectit en aquest
capítol d’inversions. La veritat és que vostè ha esmentat un
seguit de projectes, però quan un va estrictament a la memòria
i veu quins projectes són els que tenen pressupost, hi ha prevists
l’electrificació del corredor de Manacor a Artà, els tallers de
l’Enllaç i el tramvia de la badia de Palma amb una partida de
500.000 euros. Nosaltres voldríem que ens expliqués una mica
més com pot dir que farà tots aquests projectes, tren a Alcúdia,
si aquí no està especificat amb una partida. També per què no
hi ha el desdoblament d’Inca-Enllaç, aquí no hi cap partida
específica. Segur que vostè té una explicació, perquè
evidentment és a exposició pública, però hem de continuar les
obres, no podem aturar-nos aquí, si no, seria ridícul.

El tema de la badia de Palma ho ha dit diverses vegades,
però la veritat és que continuam sense tenir els doblers de
Madrid. Pensen aconseguir-los dins el 2009 i dins el 2010 poder
ja xerrar de l’inici de les obres?, evidentment ara no podem
xerrar de l’inici de cap obra del tramvia de Palma. Només tenim
el tramvia a Artà, amb una línia diferent que no seguirà l’actual
línia que arriba de Palma.

Pel que fa a la supressió de passos a nivell, hi ha una partida
de 5,7 milions d’euros. Ens pot dir exactament quins projectes
faran, si inclou per exemple la supressió del pas a nivell que hi
ha a Petra? L’any passat es varen destinar 2,7 milions d’euros
a la supressió de passos a nivell, però realment no se’n va fer ni
un. Ens pot explicar enguany amb aquesta pujada de 5,7, quins
es faran en concret?

I simplement el resum d’aquesta partida de SFM, és la
baixada de la inversió en transport ferroviari, tot i tenir l’ingrés
del conveni amb l’Estat, en una legislatura important on hi ha la
darrera oportunitat per posar en marxa tots aquests projectes, i
la veritat és que els únics que se posen en marxa són
l’electrificació de la línia de Palma-Enllaç i el corredor de
Manacor-Artà, perquè els altres només són redacció de projectes
i no hi ha cap execució d’obra. 

Sé que són moltes preguntes, però nosaltres voldríem
aclarir-nos el màxim possible en totes aquestes qüestions. 

Bé, en tot cas en el segon torn ja... Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. I per contestar té novament la
paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies. Bé, intentaré contestar, són moltes preguntes i si
ens deixam alguna cosa hi tornarem el temps que faci falta.

Pel que fa al Sr. Mayans, les qüestions que m’ha plantejat.
Jo coincidesc plenament en vostè en la Llei del transport
marítim, en la importància que tendrà, i en tendrà molta perquè
durant molt de temps molts de governs s’han omplert la boca de
potenciar el transport marítim, però hi ha una realitat
inqüestionable i és que no hi ha cap normativa en transport
marítim, quan realment les Illes Balears tenen la competència en
transport marítim entre illes. Per tant, això afecta evidentment,
per exemple els inspectors, com pot haver-hi una funció
d’inspectors si ni tan sols hi ha una normativa que la pugui
emparar? Per tant, és totalment bàsic i en això estic content que
vostè també ho trobi així, sobretot jo crec que per a Formentera
coincidesc amb vostè que és estratègic. Per tant, aquesta llei de
la qual ja es fa l’esborrany i probablement dins el 2009 es podrà
tramitar perfectament, és molt important per tot un seguit de
qüestions, per crear normativa, per tot un seguit de respostes
que s’han de donar als usuaris, Consum per exemple ha hagut
d’actuar algunes vegades quan hi ha problemes d’algun servei
que no surt, l’atenció als usuaris, etc. Tot això està molt deixat,
de fet no hi ha normativa, la qual cosa és inexplicable. És
inexplicable que en un arxipèlag fins ara no s’hagi fet res en
aquest sentit.

Pel que fa a imports dels convenis, si m’ho permeten
contestaria un poquet a tots els grups que han plantejat això. Els
convenis de transport amb la Conselleria de Mobilitat... Bé, en
primer lloc s’ha de dir i s’ha de deixar ben clar que evidentment
les altres illes que no són Mallorca, és a dir, Menorca, Eivissa
i Formentera, tenen competències plenes en transport terrestre.
Per tant, des de la Conselleria de Mobilitat, no des del Govern,
es fa un ajut a la implantació de totes les qüestions que planteja
el Pla director sectorial de transports i que es feien
tradicionalment durant tots aquests anys de Govern, a través
d’uns convenis que se varen iniciar l’any 2003 -crec recordar-
amb Menorca, Eivissa i Formentera. Amb aquests convenis el
que s’ha fet ha estat millorar-los substancialment. Per exemple
en el cas de Menorca, i així també contest sobre aquest tema en
general, teníem un conveni abans d’1,79 milions d’euros a fer
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en 6 anys; i ara es fa un conveni de 2,07 milions d’euros, la qual
cosa és un increment d’un poc més d’un 25% d’increment; les
anualitats que eren de 358.000 euros, passen ara a anualitats de
450.000 euros. 

Però, a més a més d’això, com efectivament ha dit el
representant del Grup Socialista, es fa una cosa important i és
que s’abona al consell 1,25 milions d’euros de les anualitats
impagades, és a dir, de l’incompliment sense cap tipus de
justificació, almanco a l’expedient, del conveni que hi havia
amb Menorca i que m’imagín que el de Menorca, com
efectivament ha dit el representant socialista, encara esperen una
explicació.

Després, per altra banda, el cas d’Eivissa, el conveni que
existia no era per a Eivissa, sinó que, com saben vostès, a causa
de la unió dels consells insulars, era per a Eivissa i Formentera
a la vegada i era d’1,5 milions d’euros. El que passava és que
evidentment la partida per a Eivissa era menor, per tant, el
conveni era d’1.227.000 euros i ara el transformam en 2,25
milions d’euros. Això suposa una pujada d’un 83% i per què un
83%? Primer, perquè, com dic, el conveni es repartia entre
Eivissa i Formentera. Segon, perquè era un conveni molt
inferior al de Menorca; és a dir, el conveni d’Eivissa i
Formentera era inferior al de Menorca, quan realment la
població de les dues illes és superior. Per tant, si feim aquest
augment i, a més a més, igualam la quantitat de Menorca i
separam Eivissa de Formentera, per a Eivissa suposa un 83%
d’augment. Curiosament a Eivissa sí que s’havien pagat les
anualitats del conveni que hi havia.

Després, pel que fa a Formentera teníem un conveni que si
es resta del d’Eivissa era de 279.439 euros i ara passa a 350.000
euros, que suposa també un poc més d’un 25%. Les anualitats
passen de ser de 55.887 euros a 70.000 euros. Això, pel que fa
des de la Conselleria de Mobilitat els convenis que hi havia. Per
tant, hem considerat que, efectivament, com ja s’ha dit aquí,
s’ha de donar també un suport al transport públic a aquestes illes
i, per tant, augmentam els convenis de manera substancial.

Per altra banda també s’ha de tenir en compte que via
finançament de consells i per tant, això no és estrictament de la
meva conselleria, però ho vull mencionar aquí ja que parlam del
transport de les altres illes, hi ha una partida de 3 milions
d’euros que s’ha d’adreçar al transport públic de Menorca i
Eivissa. És una partida que està en el pressupost general de la
comunitat autònoma, no de la Conselleria de Mobilitat, tot i que
he de reconèixer que la Conselleria de Mobilitat és la que ha
impulsat o ha fet sensibilitzar el Govern en aquest sentit.
Evidentment s’ha d’augmentar el finançament dels consells pel
que fa al transport públic.

I després, per altra banda i també contestant una de les
qüestions del diputat del Grup Socialista, hi ha pendent un
conveni amb el Govern Zapatero per a un conveni de transports
amb les altres illes, és a dir, Menorca, Eivissa i Formentera.
Aquest conveni ha d’anar dins les partides de la inversió que per
qüestió estatutària se plantegen, com saben vostès en el
pressupost general de l’Administració de l’Estat, doncs hi ha un
crèdit addicional de 101 milions d’euros que ha de servir, en
part, dic en part perquè també ha de servir per al tramvia i altres
qüestions, com per exemple, el tema de la platja de Palma,
haurà de servir per finançar aquestes ajudes. Això s’haurà
d’acabar de conveniar i és un dels temes que el president va
parlar amb la ministra a la recent reunió que hi va haver
darrerament. Això pel que fa a convenis.

Pel que fa al servei públic amb Dènia i Formentera,
evidentment, des del primer moment, des de la Conselleria, i
també n’hem parlat amb vostè bastants vegades, Sr. Mayans,
trobam que efectivament és molt necessari que es declari el
servei públic entre Dènia i Formentera, això és una competència
estatal; el que és incomprensible és que quan es va fer la
normativa d’aquest servei públic, que era a finals del 2006, en
principi no es plantejàs aquest tema. Doncs, la primera sorpresa
per a nosaltres va ser que, una vegada parlant amb el ministeri,
se’ns digués que des de la comunitat autònoma aquest tema no
es plantejàs. Per tant, evidentment, la normativa acabava de fer-
se, nosaltres ho hem demanat, jo crec que durant aquesta
legislatura ho aconseguirem, no ens cansarem de reivindicar-ho,
però també s’ha d’entendre que una normativa recent feta,
doncs que no va contemplar això perquè no hi va haver petició
des de la comunitat autònoma en aquest sentit, doncs
evidentment és una miqueta peculiar. Però no es preocupi que
per la nostra part no quedarà.

Pel que fa als 240.000 euros, m’imagín que vostè fa
referència a aquesta partida que està adreçada, per exemple, a
moltes coses del transport aeri, per exemple la regulació
d’infraestructures aeroportuàries, les quals no són d’interès
general, que s’hauria de fer durant el 2009; la inspecció
d’aquestes infraestructures; el desenvolupament de la Llei de
transport marítim també; la publicitat en qüestió de transport
aeri. I la implantació, per exemple, en qüestions d’exàmens dels
carnets de nàutica, la implementació del català, per exemple, a
les proves, etcètera; és a dir, qüestions molt diverses que, en tot
cas, les hi hauria de detallar.

Després, per altra banda, contestant una miqueta a la llei del
sòl, la llei del paisatge; mirin, també dir que la llei del sòl
compartim també, així com ha dit el Sr. Llauger i també el Grup
Socialista, compartim la gran importància de la llei del sòl; hi
hem estat fent feina durant tot aquest any, a partir d’un grup,
d’una comissió d’experts que formen part les conselleries
afectades, per una banda, directament afectades, per exemple,
Habitatge, Conselleria de Mobilitat, Conselleria de Medi
Ambient, etcètera, també els consells insulars, també
l’Ajuntament de Palma, etcètera, diguem aquest grup, aquesta
comissió ha fet una molt bona feina durant el 2008, l’ha
acabada, estam ultimant aquest esborrany i crec que en dates
properes podrem passar, fins i tot jo diria que abans de l’any,
aquest primer esborrany als grups polítics, i a partir d’aquí
iniciar tot un calendari de tramitació i també de consulta al
sector.
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Crec que és molt important aquesta llei, efectivament, per
moltes coses, no solament per la contenció territorial i el model
territorial, sinó jo diria també perquè és una oportunitat
d’unificar unes lleis, una normativa urbanística i territorial que
és molt dispersa i molt plural; que això crea una confusió i una
necessitat d’aquesta unificació, d’aquesta integració; també una
necessitat d’actualització, és a dir, dins la desgràcia, per dir-ho
de qualque manera, de ser la darrera comunitat autònoma que
farà una llei del sòl, doncs anem a agafar-ho com a una
oportunitat perquè serà la primera comunitat autònoma que
tendrà una llei del sòl que estarà ja adaptada a la Llei estatal, per
tant hi ha un important esforç d’actualització, i també un gran
esforç de participació ciutadana i de transparència en les
qüestions urbanístiques, que jo crec que no fa falta que
m’estengui ara en aquest punt respecte dels darrers
esdeveniments que es produeixen a les nostres illes; que crec
que s’ha de donar molta transparència i molta participació a la
ciutadania en les qüestions urbanístiques i sobretot,
evidentment, també anar cap a una contenció del model
territorial que sigui important. No seguir amb un model
territorial totalment desenfrenat i que al cap i a la fi posa en
perill el futur socioeconòmic de les nostres illes.

Després, per altra part, efectivament, Sr. Llauger, crec que
miri, amb el cas d’Alcúdia plantejam una nova línia de tren.
Com que no tenim una llei ferroviària, estam pendents, és a dir,
estam supeditats a la Llei ferroviària estatal i la Llei ferroviària
estatal, com lògicament ha de ser, determina que per a una nova
línia el que s’ha de fer és, evidentment, fer uns estudis
d’alternatives. I això és el que es fa, especialment perquè el
projecte, el projecte no, jo diria l’estudi, perquè ni tan sols era
un avantprojecte, l’estudi que es va fer el 2003 i que hi havia
sembla una mica de consens a nivell local del traçat, passa per
uns terrenys avui en dia protegits, precisament protegits durant
l’anterior legislatura, en forma de LIC i de ZEPA i per tant amb
unes proteccions europees, que el fan impossible, que el fan
inviable. Per tant, a partir d’aquí s’ha de cercar un nou traçat i
s’ha de cercar un corredor.

Els estudis més complets que es varen fer varen ser els del
2001 i aquests estudis ja deixaven ben clar que el corredor
millor era el corredor nord; per tant, hem comprovat aquest
corredor i efectivament és viable, ara bé, en vistes que
determinats ajuntaments ens han demanat, tant l’Ajuntament de
Sa Pobla com l’Ajuntament d’Alcúdia, un estudi d’alternatives
per a una sèrie de traçats, concretament l’Ajuntament d’Alcúdia
per al traçat també sud, i l’Ajuntament de Sa Pobla per a una
sèrie de traçats dins el seu propi municipi, doncs miri, crec que
en això cal fer les coses bé, amb rigor, amb estudis, amb
seriositat, sobretot mesurant sempre l’eficiència cap als
ciutadans i l’eficiència de transport públic; la sostenibilitat
d’aquest propi transport i evidentment les qüestions tècniques
del seu traçat i per tant es fa un estudi a veure si serà millor el
corredor nord o bé pel corredor sud encara és possible poder
passar entre les zones protegides, la qual cosa és difícil, però es
mira.

També es mira que, evidentment, l’estació d’arribada del
tren d’Alcúdia sigui una estació el més propera possible, la qual
cosa és un criteri de mobilitat inqüestionable, que sigui el més
acostat possible a la població, evidentment estable, que és la
d’Alcúdia i la del Port d’Alcúdia, per tant que estigui el més
prop possible d’aquests dos indrets, i no de la Platja d’Alcúdia
que, com saben, està sis mesos de l’any, com a mínim, amb un
grau de població mínim. Per tant, amb aquests paràmetre ho
fem.

Jo li puc assegurar, Sr. Llauger, que la decisió o la proposta
que tengui la conselleria en aquest sentit i en els altres, és a dir,
amb tots els corredors ferroviaris que fem, sempre es prioritzarà
l’eficiència, donar servei públic a la població, que sigui
sostenible evidentment, amb el menor impacte i que pugui
abastar la major població possible.

Pel que fa a altres coses que han sortit, del Grup Socialista,
la llei del sòl crec que ja l’hem comentada. Efectivament, miri,
estic molt d’acord amb vostè, és a dir, el problema és que caldrà
molt de temps per arreglar el transport públic de les nostres
illes, perquè ha estat oblidat, molt oblidat, i més que oblidat, a
més a més, hi ha hagut un desequilibri modal que va cap a la
insostenibilitat més absoluta i que per tant s’ha d’anar corregint.
Un model que ha prioritzat, ja sigui activament o passivament,
ja sigui voluntàriament o involuntàriament, però el que és un fet
és que ha potenciat el transport en cotxe particular i que, per
tant, això s’ha de corregir i necessitarem molt de temps per
corregir i posar-nos a l’alçada del transport públic que pugui
haver-hi a determinades ciutats de l’Estat, i no en parlem a
determinades regions europees. Però, efectivament, i amb això
torn estar molt d’acord amb vostè, el model de transport públic
va molt condicionat al model territorial i aquí, desgraciadament,
durant molts d’anys s’ha fet un model territorial que jo li dic un
model territorial de creador de llunyania pel que fa al transport
públic; és a dir, un model territorial que fa que el transport
públic sigui molt complicat, perquè hem disseminat molt la
població, hem fet molts nuclis de població i per cobrir amb
transport públic tot aquest creixement serà realment difícil i, a
més a més, no ha estat gens encertat. Per tant, model territorial
i model de mobilitat ha d’anar molt associat i crec que hi fem
feina de manera innegable aquesta legislatura en aquest sentit.
I això sí que crec que és un missatge que s’ha de donar, però
que no és una transformació ni en una legislatura, sinó que tota
una sèrie de legislatures jo esper que puguem centrar els
esforços en aquest sentit.

Pel que fa als convenis ja n’hem parlat. Conveni amb
l’Estat? Sí, efectivament, miri, crec que s’ha de dir ben clara
una cosa, estam amb un conveni amb l’Estat que jo diria que és
històric, i és històric, per tant la satisfacció perquè sigui històric;
ara bé, la meva insatisfacció perquè ho hagi de ser. M’explicaré:
des del 1998, en què tenim la Llei de règim especial de les Illes
Balears, o des del 1994, en que tenim les transferències en
transport ferroviari, la realitat és terrible, és un oblit absolut de
les Illes Balears pel que fa al transport públic ferroviari, però
absolut, tant de governs socialistes estatals a tants de governs
del Partit Popular; a més a més, jo diria que amb governs del
Partit Popular amb una cosa afegida i és que ni allà ni aquí,
perquè els governs progressistes d’aquí, durant el 2003, varen
apostar molt, com sap vostè, pel transport ferroviari, gràcies al
Govern del pacte de progrés es varen allargar les línies cap a Sa
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Pobla i cap a Manacor; jo crec que varen ser les úniques
inversions en tren fortes que hi ha hagut.

Durant aquests quatre anys les inversions en tren han estat
nulAles, si exceptuam la inversió del metro, que ja sabem com va
sortir. I per tant, en principi, crec que lamentar aquesta situació
i per tant també una gran satisfacció perquè això, d’una vegada
per totes, hagi canviat; és a dir, ara tenim un transport ferroviari,
perdó, un conveni ferroviari de 443 milions i escacs d’euros,
això crec que és històric; ara bé, tampoc no hauria de ser una
cosa de l’altre món, és que hauria d’haver estat el que hauríem
d’haver tengut. Ara bé, hem d’estar molt contents que el tenim
i sobretot especialment contents perquè el tenim durant aquests
quatre anys, és a dir, són 443 milions d’euros a invertir en
quatre anys, i que si no hi hagués temps per a la seva execució,
les condicions són molt bones per anar-lo fent a anualitats
progressives, a base d’addendes posteriors. Per tant, la nostra
satisfacció perquè amb aquesta quantitat ens acostam moltíssim,
per no dir que ja ho tenim, a aquest 2% que sempre s’ha
reclamat de les Illes Balears en qüestió d’inversió ferroviària, si
contemplam aquesta legislatura.

Ara bé, el que està clar és que hi ha d’haver una
reivindicació claríssima davant l’Estat, davant el Govern del Sr.
Zapatero, que necessitarem molta més inversió en els posteriors
anys per compensar tota la inversió que no s’ha produït i que
durant l’anterior legislatura doncs ni tan sols es va saber
demanar, perquè es demanava una inversió sense aportar uns
projectes; és a dir, s’anava a Madrid a tocar una porta sense tan
sols tenir els projectes fets, no ja els projectes, sinó els
avantprojectes, i això, evidentment, és una cosa que també s’ha
de deixar ben clara.

Pel que fa al transport aeri interilles i als vols amb la
península, miri, també estic molt d’acord i compartesc totalment
la seva opinió; el Govern sap vostè que fa molta feina i des de
la conselleria bàsicament per a una cosa i és per garantir, a
moments a més a més difícils, en què el preu del petroli ha pujat
pels núvols, doncs en aquests moments hem aconseguit garantir
que les connexions entre les illes i la península es mantenguin;
és a dir, bàsicament les freqüències i les connexions són
exactament les mateixes, a part d’alguna actuació que encara
fem. Per tant, això crec que és un mèrit perquè les competències
no són nostres i això implica anar a Madrid i fer-se escoltar, per
tant això crec que ho tenim més o manco bé, sobretot vull
ressaltar el sector, la dificultat del sector i sobretot la conjuntura
a l'alça del petroli, i sobretot haver estat capaços de mantenir un
preu interilles que, per als residents, és inferior a una cosa que
és inqüestionable, és que és inferior a quan es va declarar la
declaració. És a dir, durant el 2004 el preu que pagava un
resident per fer un vol interilles era superior al que paga ara, era
de 47,5 euros i ara el paga de 41 euros. Per tant, miri els anys
que han passat i a més a més, quan es va fer la declaració, es va
fer per ventura amb un preu del petroli que tal vegada anava
pels 30 o 40 dòlars i ara ens havia pujat fins als 150 dòlars. Crec
que això ho diu tot, de l’esforç que fem.

Evidentment, no estam satisfets; es a dir, nosaltres
consideram que s’hauria encara de rebaixar més aquests preus,
s’hauria de garantir; Madrid ha d’entendre que el transport aeri
i el transport marítim a les nostres illes no és com el seu
transport de tren, d’AVE, i a més vull recordar les inversions
que es fan, per exemple en els pressuposts generals de l’Estat
que s’augment un 6% el pressupost d’AVE, mentrestant
nosaltres hem de mendicar aquestes partides. Per tant, crec que
hi ha d’haver una reivindicació i estic molt content que la
totalitat del Govern la faci, de totes les forces polítiques que
som al Govern la faci i que en això hi hagi un criteri uniforme.

I el mateix es podria dir en el tema de la gestió
aeroportuària, és totalment inacceptable, del tot inacceptable, no
té altre nom, que els nostres aeroports no puguin entrar a la
primera fase de cogestió aeroportuària, perquè la gestió
aeroportuària per a les Illes Balears és qualque cosa més que
gestionar un aeroport: és bàsicament dues coses, una que el
motor turístic és el principal motor de les Illes Balears, a més a
més els arxipèlags, les connexions aèries són importantíssimes,
per tant la condició d’insularitat Madrid l’ha d’entendre, i li
costa entendre-la, em consta que li costa entendre-la, per tant
l’ha d’entendre. I després, per altra banda, una qüestió
d’autogovern, a les Illes Balears hi ha una clara qüestió
d’autogovern, una clara qüestió de voler tenir capacitat pròpia
de decisió a les infraestructures que són pròpies. És a dir, estic
molt content que tot el Govern i, a més a més, tots els grups
parlamentaris, i no solament això, sinó la societat civil, estiguin
d’acord que qui ha de comandar en les seves infraestructures és
la pròpia comunitat. I evidentment, dins aquesta cogestió, no
just ha de ser del Govern, sinó també aquell model que sempre
hem defensat que hi hagi els consells, que hi hagi ajuntaments,
etcètera. Bé, no m’estenc perquè crec que en aquests casos,
unànimement en el Parlament, tots els grups polítics sempre
hem defensat això.

Pel que fa a la Sra. Morell, vostè m’ha fet moltes preguntes,
jo intentaré contestar-les, però ja li dic, disculpi si en deix
alguna, en tot cas, ho repetim.

Miri, capítol 1, despeses de personal. Miri, això és d’una
explicació molt senzilla, les despeses de personal veurà vostè
que hi ha un augment a la Direcció General de la Secretaria
General, aquest augment és una redistribució que ha fet la
Conselleria d’Economia i Hisenda i que afecta totes les
direccions generals, de tal manera que vostè veurà que la resta
de direccions generals en despeses de personal disminueixen,
realment no és que disminueixin, i en canvi la Secretaria
General doncs augmenten; no, és que ni augmenten ni
disminueixen, sinó que són exactament les mateixes, el que
passa és que hi ha hagut una altra redistribució. 

On sí hi ha un augment és en el tema de Serveis Ferroviaris.
Miri, Serveis Ferroviaris, concretament, hi ha un augment, si em
permet, un moment, li miraré exactament, hi ha un augment que
passa a 14,7 milions d’euros, el 2008 hi havia un pressupost de
12,1 milions d’euros, és un increment d’un 21,5%, i aquest
increment és bàsicament perquè hi ha un increment de plantilla
de 86 persones; 86 persones que s’aniran incorporant
gradualment, correspon a tècnics, concretament 5 persones, 5
llocs de feina, 8 administratius i 72 operaris. Per què?
Senzillament perquè Serveis Ferroviaris, com sap vostè, i supòs
que vostè ho sap millor que ningú, es va posar en marxa el
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servei de metro sense cap tipus d’augment de personal i
evidentment això, clar, va repercutir bastant sobre el servei i per
tant s’ha hagut de fer aquest esforç.

Ja es va fer un primer esforç quan vàrem entrar en el
Govern, vàrem desbloquejar unes oposicions que hi havia i es
van incorporar 33 operaris, crec recordar, ara li dic de memòria,
i a partir d’ara s’haurà de fer aquest augment. I l’explicació és
molt clara: miri, l’auditoria que ha fet el Govern respecte de
Serveis Ferroviaris, ja ens diu, si em permet li llegesc, em sap
greu que estigui en castellà, és a dir, diu: “muestra un exceso de
gasto no autorizado en el capítulo de gastos de personal”.
Durant aquests anys, durant l’anterior legislatura i a més a més,
diu: “la realización de horas extraordinarias superiores al
màximo permitido por la legislación”. Mirin, si vostès varen
consentir això, jo no hi posaré cap inconvenient, jo no ho
consentiré. Per tant, el que feim és augmentar en personal
necessari per poder fer aquest servei de manera digna i
adequada. És a dir, evidentment no s’eliminen totes les hores
extres, però sí una quantitat enorme que la veritat és que eren
insostenibles.

Després, m’ha demanat vostè si al SITIBSA hi ha un
augment molt petit, crec recordar que és d’un 10%, si vol li ho
mir en detall, però és molt petit, senzillament perquè crec
recordar que hi havia 23 o 24 persones i ara passam a 25.
Bàsicament és una redistribució dels tècnics, hi havia 15 tècnics
per fer projectes i ara es passarà a 18, és a dir, hi haurà una
redistribució perquè els projectes que s’han de fer s’encomanen
si ho necessiten. Després, per altra banda..., no sé crec que hi
hagi cap altra despesa de personal en quantia que augmenti.

Per altra banda la Llei del sòl, crec que ja he contestat. 

Si el SITIBSA té partides per a ajuntaments. Doncs miri,
això funciona de la següent manera. El SITIBSA és una
empresa pública, com sap vostè, que depèn de la Direcció
General d’Ordenació del territori, i hi havia unes partides que no
acab d’entendre molt bé per què eren d’abans, supòs que eren
convenis amb ajuntaments, quan dic abans em referesc als anys
2005, 2006, 2007, convenis amb ajuntaments, però, com sap
vostè, a partir d’ara els ajuts a les corporacions locals,
concretament als ajuntaments, aquí en tot cas ens trobam
algunes subvencions residuals que encara queden, però que
responen a compromisos adquirits anys anteriors perquè
actualment les competències en ordenació territorial i
urbanístiques corresponen als consells insulars. Per tant, aquesta
partida evidentment baixa. I és a posta que hi ha un descens
d’un 9% del pressupost en general d’Ordenació del Territori.

Pel que fa a estudis, ara no sé si és vostè que m’ho ha
demanat, en tot cas ho comentaré. Hi ha una petita disminució
de les inversions reals, senzillament perquè la Llei del sòl, que
és la que ha tengut una despesa important per a tot aquest equip
de redacció que hi ha estat fent feina gairebé durant un any, en
principi això ja està fet. Per tant, la inversió pot ser un poc
menor per poder possibilitar la resta de normativa que ha d’anar
sortint.

Pel que fa a la bicicleta pública. Vostè em parla del carril
bici, els carrils bici no són competència d’aquesta conselleria,
sí ho eren d’Obres Públiques. Per tant, això no sé com deu estar,
ho ha de comentar vostè a la Conselleria d’Obres Públiques. Jo
no sé què varen fer vostès amb els carrils bici, tal vegada en
varen fer, el que li puc assegurar és que en bicicleta pública no
varen fer res. Carril bici tal vegada sí, però jo estic parlant de
bicicleta pública. No estic parlant que un tengui una bicicleta i
se’n vagi a fer una volta amb la seva bicicleta o tengui el
desplaçament amb la seva. Estic parlant que aquesta conselleria
el que considera és que aquí hi ha un endarreriment enorme en
considerar la bicicleta també com un transport públic, colAlectiu
evidentment no ho és, però sí públic. De tal manera que no sigui
la bicicleta del propi propietari, sinó que sigui una bicicleta que
de qualque manera l’administració li concedeix en forma de
bicing o en forma d’allò que nosaltres volem potenciar i és la
bicicleta..., nosaltres evidentment no podem fer bicing, el bicing
és una qüestió de municipis. El que sí tenim és una línia d’ajuda
als municipis, més que d’ajuda, d’assessorament als municipis,
perquè implantin bicing, perquè crec que sobre aquest tema
Mallorca està molt endarrerida, Mallorca i també les altres illes,
perquè també estam assessorant evidentment les altres illes.
Això ho hem fet per exemple a la setmana de la mobilitat que
acabam de passar. S’ha fet fins i tot una jornada de bicicleta
pública, on es varen convidar molts d’operadors en aquest sentit
a mostrar les seves instalAlacions, les seves bicicletes, els seus
sistemes, etc. Va ser una cosa que va tenir molta participació. 

I també tenim un projecte que es farà abans de Nadal i és
una prova pilot amb la Universitat, com dic no podem fer
bicing, però sí tenim intenció de fer proves pilot a les nostres
estacions i començam per l’estació de metro de la Universitat
per posar bicicletes públiques de tal manera que vagi associat el
seu ús amb el bitllet de metro o de tren que s’hagi agafat. Per a
això hem fet un acord amb la Universitat i estam molt
interessats i molt ilAlusionats que funcioni. Si funciona, ens
animaria molt a provar-ho per exemple a les estacions de
Manacor, Inca, etc., i aniríem implantant aquests sistemes. Per
tant, si ajudam els municipis a fer inversions de bicicleta pública
i a més a més, aquestes proves pilot a les estacions, jo crec que
haurem pegat un impuls important.

Després pel que fa la pujada de SFM, m’ha demanat vostè
un seguit de partides. En tot cas podríem repassar per ventura
tot el pressupost amb més detall de Serveis Ferroviaris, si li
pareix. Hem dit que Serveis Ferroviaris de Mallorca té un
pressupost de 129 milions d’euros i unes inversions previstes de
57,5 milions d’euros. Per què baixen una miqueta aquestes
inversions, concretament una baixada del 6,6? Doncs miri, això
és perquè s’ha ajustat la previsió d’inversió a l’execució i la
posada en marxa de les obres que estan previstes, però sempre
amb una garantia, una garantia que tenim d’un molt bon conveni
ferroviari i és la garantia de poder incrementar les anualitats que
tenim el 2009 i després, com sap vostè, el 2010 i el 2011
aquestes anualitats s’han de proposar a la mateixa comissió
mixta. Com li deia, si es fes més execució de la prevista, es
podria incrementar aquesta anualitat del 2009 perquè el conveni
així ho preveu. Per tant, amb aquesta garantia ens hem estimat
més fer una cosa realista sobre l’execució i la posada en marxa
de les obres com les tenim previstes.
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Després per altra banda, em comentava vostè el capítol 1, ja
li he contestat. El capítol 2, despeses en béns corrents.
Efectivament, crec que ho he comentat abans, hi ha un augment
d’un 11,54% respecte del 2008 i l’explicació és molt senzilla. Ja
he dit que el funcionament de la línia de metro, evidentment fins
ara no era tot l’any, ara ja es preveu durant tot l’any, per tant, hi
ha unes despeses de manteniment i de conservació importants,
el metro no és un mitjà de transport barat, ni molt manco, això
sí, dóna un servei molt bo i evidentment s’han de registrar
aquest manteniment i aquesta conservació. A més a més, ha
augmentat molt el cost del combustible i això repercuteix sobre
molts de costos dins Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Per altra banda, capítol 3, despeses financeres. Han
incrementat de 16,47 milions d’euros a 26,66 milions d’euros i
per què? Depèn dels períodes anteriors, l’augment és
conseqüència directa de la utilització del finançament extern,
perquè s’han hagut de fer nous crèdits que han estat necessaris
per a l’any 2008 per cobrir les despeses derivades del sobrecost
del metro. Em sap greu recordar-ho i em sap greu que vostès hi
incideixin, però és que el metro va tenir un sobrecost de 80
milions d’euros i aquests 80 milions d’euros evidentment qualcú
els havia de pagar i resulta que no hi havia cap consignació
pressupostària la legislatura anterior. Per tant, el Govern, com
ja he dit a determinades rodes de premsa, va haver de fer un
préstec l’any 2008 per fer front a tot això. A més un préstec per
fer front a les inversions del 2008 que lamentablement aquestes
inversions se’n varen haver d’anar en més d’un 50% a les
reparacions del metro, no només són els 80 milions d’euros de
sobrecost, sinó que a més a més com sap vostè perfectament, hi
hem hagut de gastar..., vàrem dir 28 milions d’euros, però jo
crec que arribarem als 30. Per tant, tot això s’ha de treure
d’alguna banda, és lamentable que sigui així, perquè ja em dirà
vostè en època de crisi, quan els ciutadans necessiten obra
pública i necessiten inversions i atenció, haver de gastar els
doblers en obres mal fetes. Però efectivament, l’única cosa és
que també era obra pública, almanco va donar feina a les
empreses, és lamentable i per als ciutadans no té altre nom.

Després pel que fa al desdoblament Inca-Enllaç, per què no
hi és? Home, jo no sé si s’han assabentat vostès que Inca-Enllaç
ja s’ha començat i té un termini d’execució, si no m’equivoc, de
8 mesos. Per tant, en principi estarà fet l’any 2009. Per tant,
aquí ja sí que hi ha totes les partides.

Després els passos a nivell. Amb els passos a nivell hem
fet..., li podríem presentar tot un Pla de permeabilitat. Es va fer
un pla de permeabilitat de línia i durant aquest temps sí que
s’han fet i amb molta atenció tots els passos a nivell que
s’hauran de fer, quines actuacions s’hauran de fer i quines no.
Ho presentarem aviat, de fet ja està fet, no hi ha cap problema
a presentar-ho. Ara mateix crec que ja ha acabat la informació
pública de tres passos a nivell situats en el municipi de Lloseta.
Per tant, d’aquests tres probablement s’iniciarà la construcció
dins el 2008.

Tramvia a Palma. Bé, dels nous corredors em deia vostè que
les partides. Miri si veu bé el pressupost hi són tots. De les
inversions tenim: electrificació entre Palma i l’Enllaç, la
primera fase. Sap què passa? Nosaltres hem de fer una
electrificació en una primera fase que és molt urgent i és des de
Palma a Son Rullan i per què? Perquè quan es va fer el metro,
vostès es varen oblidar de fer uns tallers, i clar, el problema és
que hem de dur el tren, pitjant un davant i un darrera, ha de dur
cada unitat de metro cada vespre a Son Rullan als tallers. Per
tant, això és una despesa insuportable. El que s’ha de fer és fer
uns tallers com Déu mana, es faran en principi a Son Rullan i
evidentment s’ha d’electrificar perquè si no és així el tren no pot
anar-hi. Això és una cosa que ens hem trobat i és una de les
coses que haurem de solucionar. Per tant, aquesta primera
electrificació, com veu vostè, hi ha 4,5 milions d’euros prevists
a les inversions.

Després s’haurà de fer l’electrificació entre Palma i l’Enllaç,
és a dir, entre Son Rullan i l’Enllaç, que serà la segona fase.
Evidentment aquesta serà més lenta, primer la primera. De totes
formes jo crec que s’iniciarà durant el 2009, això voldria, hi ha
3,3 milions d’euros per fer-ho, com a pressupost. Evidentment
no s’acabarà, evidentment això just és una part de la inversió.

Després em demanava vostè pel corredor Manacor-Artà. La
primera fase, com sap, està en informació pública. Aquí ja tenim
incorporats 16,8 milions d’euros per poder-lo fer. S’està fent
l’estudi del tram de Manacor. Com a màxim el febrer ja el
tendrem, per tant, s’està fent l’estudi d’alternatives, a veure si
serà soterrat o no. 

Noves infraestructures. Aquí tenim els tallers de l’Enllaç.
S’haurà de fer evidentment per una aposta tan forta que fa el
Govern i haurem de fer uns nous tallers. Els de Son Rullan
evidentment no serviran. Això està previst en el Pla Director
Sectorial de Transports. Per tant, en això també hi estam fent
feina. Aquí com veu hi ha una partida de 2,5 milions d’euros,
també està en el conveni amb Madrid. 

I del tramvia de la badia de Palma, ja es va pressupostar
l’any 2008 una quantitat i ara són 500.000 euros més perquè el
que s’està fent, com he dit abans, és que aviat tendrem
l’exposició del projecte bàsic i a partir d’aquí per tant,
informació pública, tramitació i tota la resta. Per tant, a partir
d’aquí ja es farà. La intenció és fer una primera fase de tot
aquest tramvia de la badia de Palma, i aquesta primera fase es
contempla entre Palma i l’aeroport. Després hi hauria una
segona fase que seria l’anell de les Avingudes. I una tercera fase
que seria des de l’aeroport a S’Arenal. Amb això tendríem feta
la línia d’aquesta banda de la badia. I després evidentment el
Govern, per tant, s’haurà de tornar tocar i fort la porta de
Madrid, haurà de tenir un finançament important per poder fer,
així com està previst en el Pla Director Sectorial de Transports
les actuacions de tramvia a la part del municipi de Calvià.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 39 / 11 de novembre del 2008 735

 

Per altra banda seria molt imprudent per la nostra part fer
totes aquestes inversions sense tenir en compte el material
mòbil. Hem aconseguit que el material mòbil estigui en el
conveni de Madrid, i això és important, perquè moltes vegades
les unitats mòbils no s’aconsegueixen que estiguin conveniades
amb aquest tipus de convenis. Nosaltres ho hem aconseguit i
com que s’ha de fer l’electrificació i sap vostè que comanar un
tren no és com comanar un cotxe, és molt llarg, sol haver-hi un
termini entre 20, 22 o 23 mesos per al lliurament de les unitats,
per tant, això ja està fet, l’any 2008 ja vàrem adquirir 11 unitats
elèctriques per fer el trajecte Palma-Inca, l’electrificació de
Palma-Inca. Es va pagar un 5% durant el 2008% i aquí tenim
previst el pagament del 15% i per tant, 8.134.000 euros. Tot el
material mòbil, aquestes 11 unitats mòbils suposa una inversió
de 55 milions d’euros, per tant, una inversió molt important.

També tenim previstes aquí altres inversions, l’adquisició de
les unitats elèctriques que hauran de fer la línia Manacor-Artà,
encara no s’han adquirit perquè encara estam a l’espera d’acabar
de detallar el projecte, però ja tenim converses. Estam pensant
en un tipus de tren que s’anomena tren-tramvia, té les mateixes
prestacions que un tren, però de forma externa i sobretot per les
prestacions urbanes és com un tramvia. Estam contemplant un
primer pagament d’un 25%, que serien 9,5 milions d’euros.

Després l’assistència tècnica de les inversions que són uns
2 milions d’euros. Per tant, estam parlant d’un total d’inversió
de 57,5 milions d’euros, que Déu n’hi do!, per dur a terme
l’execució d’aquesta iniciativa tan important que té el Govern
en transport públic i que sobretot el gruix vendrà durant el 2010
i durant el 2011.

Crec que més o manco hem contestat totes les preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica volen
intervenir els grups parlamentaris? Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Molt breument Sra. Presidenta. Sr. Conseller, sempre que
parla de l’interès que pugui tenir Formentera es refereix a la llei
que es va fer el 2006 i, evidentment, i com que sé que ell també
ho pensa, una cosa és que ho demanis i l’altra que t’ho donin,
això és evident. Fins i tot que et consultin. Per tant, si
s’aconsegueix ara i també amb l’ajuda de la proposició per
unanimitat i dels precs que es puguin fer des d’aquí,
evidentment enhorabona i seré el primer a felicitar-lo. Jo crec
que és evident que és un benefici per a tots.

I dues qüestions molt concretes. No ha parlat del tema del
consorci per a la reconversió de l’illa d’Eivissa. I un altre tema
és la consignació pressupostària per a les subvencions dels no
residents.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Conseller per la
contestació a quasi la totalitat de les preguntes. Em falta saber
sobre el servei tarifari integrat, si pot explicar una mica com
avançarà enguany aquest sistema, si s’implantarà al transport
d’autobusos. 

I sobre SFM, bé vostè ha comentat..., en el darrer moment
de la seva intervenció hem repassat un per un els nous
corredors, els serveis i les noves infraestructures i hem parlat
evidentment de l’electrificació Palma-Enllaç, del corredor
Manacor-Artà i dels tallers de l’Enllaç que m’ha dit que eren
molt important, a part de l’adquisició de les noves unitats de la
línia Palma-Inca. O sigui, evidentment aquests són els projectes
que vostè realment farà enguany i que són projectes
d’envergadura. Està molt bé que parli del corredor d’Alcúdia,
que l’any que ve volen fer el projecte inicial. Evidentment no
arribam a final de legislatura, estam dient que el tramvia
pressuposta 500.000 euros, quan l’any passat ja va pressupostar
4,5 milions també a estudis. Tampoc no arribam a finals de
legislatura perquè no tenim els doblers i encara que sigui una
compareixença de pressuposts vostè ha aprofitat, com sempre,
per donar la culpa de tot al Partit Popular perquè la passada
legislatura no es va fer res en transport públic, quan és
completament fals; qui va fer una estació intermodal, qui va fer
un metro, qui va soterrar la línia d’entrada del tren a Inca, que
ningú no s’atrevia a fer-ho, va ser el Partit Popular, noves
estacions, 18 supressions de passos a nivell, es varen fer
moltíssimes noves estacions a pobles, o sigui que es va fer
moltíssima feina en el tema de transport ferroviari.

Amb la mancança de no tenir un conveni de Madrid, que no
ens en donaven, i no era perquè no féssim els avantprojectes,
perquè els deures els dúiem fets, el que passa és que ni tan sols
ens volien rebre, que és molt difícil intentar mostrar que tens els
avantprojectes fets si ni tan sols et volen rebre; vostè té la sort
que l’han pogut rebre i estam tots d’acord que almenys teníem
el consens que havíem de menester els 2,69 milions d’euros del
projecte estatal d’infraestructures i només ens n’han arribat 443.
És una sort que n’hagin arribat 443, però no basten, evidentment
vostè mateix ho diu que fan falta moltes coses i que lamenta i es
queixa que en transport ferroviari falten moltes coses, però ara
qui té l’oportunitat d’avançar en tot això és vostè mateix; és a
dir, vostè governa, vostè és el conseller de Mobilitat i al final de
la legislatura podrem veure tot el que vostè ha fet. O sigui que,
enfora de lamentar-nos o queixar-nos ara és vostè qui té
l’oportunitat de fer totes aquestes infraestructures que vostè
mateix diu que serà la gran legislatura del transport ferroviari.
Tant de bo sigui així, nosaltres l’aplaudirem i estarem devora
vostès, però la veritat és que quan un veu aquest pressupost i
veu el pressupost d’SFM només tenim realment el corredor de
Manacor a Artà, la resta només s’inicien els projectes. I si
s’inicien els projectes dins el 2009, vol dir que dins el 2010
només tendran un any i busques per poder fer tots els projectes,
o sigui que a final de curs no arribam a tenir tots aquests
projectes complets.



736 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 39 / 11 de novembre del 2008 

 

I evidentment, jo només trec una frase que no li havia sentit
dir mai i estic encantada d’haver-la sentit, i és que el metro dóna
un servei molt bo; qualque cosa bona hem de treure d’aquest
metro després de tot el que sofert uns i altres, és a dir, el metro,
hagi passat el que hagi passat, dóna un servei molt bo i també és
evident, per les xifres d’usuaris que té només des del
començament ara del juliol fins ara.

I des desdoblament d’Inca-Enllaç vostè em diu que hi ha el
pressupost en exposició pública; és l’únic projecte que tenen
vostès iniciat. L’any passat vostè hi va pressupostar una partida
de 16,5 milions d’euros, és a dir, aquesta partida de 16,5 milions
d’euros de l’any passat és la que continuaran per seguir les
obres, perquè enguany no hi ha ni un euro, o si no, s’hauria de
detallar a la memòria.

I res més, simplement aquestes eren una sèrie d’aclariments,
sobretot demanar-li allò del servei tarifari del Consorci de
Transports que és el que em falta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. I ja per acabar, té la paraula
l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Sí, moltes gràcies. Sr. Mayans, és ver, el consorci i la
bonificació dels residents, em sap greu, m’ho havia deixat. El
Consorci de reconversió per al tema de la Llei de mesures
urgents doncs ja s’està fent, és a dir, estic mirant el director
general d’Ordenació del Territori, està en marxa, està dins el
termini per fer-se i quan estigui totalment conformat, doncs
podrem informar més exactament de quines previsions, quins
calendaris i quina línia de treball s’haurà de fer, però està en
marxa.

Després, pel que fa a la bonificació de residents, sap vostè
que tenc una especial atenció a això, en el sentit que sap vostè
que sempre he criticat que, sobretot els residents no comunitaris
no puguin tenir les bonificacions que tenim la resta de residents
o que tenen els ciutadans de la comunitat europea, això em
sembla una qüestió molt injusta, perquè són ciutadans que fan
la feina aquí i colAlaboren evidentment amb l’economia de les
illes, paguen els seus imposts, el seu IVA, la seva Seguretat
Social, etcètera, i per tant no ens cansarem a Madrid d’enviar
cartes, de fer gestions des de la Direcció General de Transport
Aeri i Marítim, i jo personalment les meves visites, que crec que
és una cosa que s’ha de demanar. I sé que es plantejava el tema
ja molt seriosament, de tal manera que fins i tot Foment ja havia
fet uns primers esborranys i s’estava pendent què deia
Economia del tema. Jo tenia l’esperança que això es pogués ja
materialitzar enguany, veig que per ara no ha estat ací, però crec
que en això hi hem de seguir fent feina, hi hem de seguir fent
feina perquè crec que és una cosa que socialment és
imperdonable.

I després, per altra banda, sap vostè que també, per donar
exemple, és a dir, per no demanar a l’Estat el que un no fa,
doncs ens vàrem comprometre des de la Conselleria de
Mobilitat a fer l’ampliació de la bonificació als residents de
Formentera que no són comunitaris, perquè dins el tram de
bonificació estatal que es fa, hi ha una part estatal, després hi ha
una part de la comunitat autònoma i aquesta part de la comunitat
autònoma, després hi ha una part que és totalment de la
comunitat autònoma que no va lligada a l’estatal, que és per als
residents de Formentera, concretament entre Eivissa i
Formentera. Com que aquí sí que no hi ha cap problema i és una
decisió pura i dura del Govern, en aquest cas ho hem volgut tirar
endavant i així ho vàrem comunicar; de tal manera que a partir
del gener doncs en principi aquestes bonificacions es duran a
terme.

Quedava, Sra. Morell, el sistema tarifari integrat. Miri, el
sistema tarifari integrat ara bàsicament s’ha aplicat, disculpi,
però és que no ens ho deixaren molt fàcil això tampoc, però bé,
vàrem fer un esforç i bàsicament s’ha implantat durant el 2008
al tren, al metro i al bus + tren, a les llançadores. Això sí que es
va implantar a partir del gener del 2008, exacte, sí ho dic bé,
gener del 2008, i ho implantam ara, després de solucionar tota
una sèrie de peripècies, sobre les quals no em voldria allargar
perquè serien molt llargues de com estaven les coses, les hem
començat a implantar negociació per negociació amb cada
concessió, que sap vostè que hi ha 21 concessions d’autobusos,
és a dir, d’autobusos interurbans, aquí sí que no és immediat, és
a dir, no és una competència evidentment com el tren, que un la
pot aplicar tot d’una, sinó que, a més a més, es necessita una
certa negociació i ja es fa. És a dir, concretament, per exemple,
l’altre dia, supòs que vostè ho ha vist a la premsa, que ja s’ha fet
la línia de Bunyola; ahir mateix o abans d'ahir vàrem anunciar
la línia de Puigpunyent-Galilea; es fa feina ara, les dues
properes, es fa feina amb la línia de Ca’n Picafort-Santa
Margalida i després la línia d’Esporles.

I bàsicament es fa per concessions i crec que durant el 2009
es podrà completar molt bé aquest sistema tarifari i la veritat és
que comporta un abaratiment de preus per a l’usuari molt
important, molt més important que no la del tren, perquè, com
sap vostè, el bitllet senzill que seguirà mantenint-se, aquest
bitllet senzill és bastant car a determinades concessions, però
clar, això són coses que varen firmar altres governs que jo no
puc canviar, fins que no s’esgotin aquestes concessions,
evidentment; però el que sí podem fer és implantar la targeta
intermodal i en aquest cas abaratir molt el preu, per exemple
amb els abonaments T20 o T40, i també, una cosa
importantíssima, poder fer la reducció del 50% a colAlectius
socialment que necessiten més atenció, com els joves, com els
majors de 65 anys, com els pensionistes i com les famílies
nombroses. Doncs, això ha fet, és a dir, la veritat és que serà un
canvi espectacular i aposta deia jo que dins el transport públic
de Mallorca, aquí amb el consell, perdó, amb el Consorci de
Transports de Mallorca, i em consta que a la resta d’illes es fan
coses semblants, perquè també han fet consorcis de transport,
s’implanta aquí, 11 milions d’euros que van destinats a la
compensació de tarifes i de serveis, és a dir, les dues coses:
compensar els operadors per les tarifes i pels serveis, i això fa
que, una possibilitat que l’accés social al transport públic,
sobretot a moments com el que vivim, sigui molt important, és
una de les coses la veritat de les que estic més satisfet de la
nostra conselleria.
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El corredor Alcúdia-tramvia; home, miri, Sra. Morell, és que
passa una cosa, miri, vostè em diu que Alcúdia no estarà fet
quan acabi la legislatura; doncs, jo no ho sé, jo voldria que
estigués el més fet possible, i si està acabat millor. Ara bé, ja li
he dit, aquí hi ha una cosa que, a nosaltres ens agrada escoltar
la gent, això per començar, escoltar la gent em referesc a
colAlectius, perquè jo he format molts anys part de plataformes
i sé com es tracten les plataformes, per tant m’agrada tractar-les
com Déu mana, d’escoltar-les, i també m’agrada molt escoltar
els batles. És a dir, un nou traçat evidentment sempre crea unes
protestes, ho saben vostès perfectament amb això de les
autopistes, més que no jo, i per tant això crec que s’ha d’escoltar
aquests municipis. I per tant s’han de fer les coses bé i s’han de
fer amb estudis rigorosos i estudis d’alternatives, etcètera.

Que vostè me diu que som lents, miri, jo no crec que siguem
lents, jo crec que fem les coses com toca; si aquest corredor ja
estigués fet i ja estigués projectat en aquest cas ja estaria en
marxa el seu estudi. Ara bé, li torn dir, i per tant no em digui
que no era ací, miri, jo no sé si varen vostès projectes, però li
puc assegurar que a Serveis Ferroviaris no hi ha cap projecte fet
ni cap avantprojecte fet de tots aquests projectes que hi ha en el
Pla director sectorial de transports, el qual, per cert, l’aprovaren
vostès, per tant hagués estat bé que fessin els projectes. Però li
puc assegurar que a Serveis Ferroviaris no hi són i també li puc
assegurar que a la conselleria tampoc no hi són, si qualcú se’ls
ha endut no ho sé, això ja ho sabrà vostè, però no hi eren. I per
tant, ens hem trobat sense projectes i això era importantíssim
per anar a Madrid a demanar un conveni i, a part d’això, s’han
hagut de redactar, i l’esforç de redacció s’ha fet durant aquest
any. I aposta els projectes ara mateix ja surten a informació
pública.

Ara bé, no em digui vostè que a Alcúdia no arribam, perquè
miri, és que jo per ventura no arribaré a final de legislatura, però
és que vostè va pressupostar Alcúdia el 2004, i d’això quasi
quasi és el paleolític, Sra. Morell; és a dir, el 2004 vostè volia
fer, varen posar, vostè no, perdoni, el Partit Popular, el qual
governava, va posar el projecte d’Alcúdia per iniciar la redacció
i no sé què degué passar, però el 2005 ja no figurava; el 2006,
silenci; el 2007, silenci; no hi va haver projecte. I per tant no em
vengui a dir que faig poca via.

Miri, jo li puc assegurar que tendrà el projecte i li puc
assegurar que anirem a Alcúdia i li puc assegurar que hi anirem
de la manera més sostenible, de la manera més eficient i de la
manera des d’un punt de vista de la mobilitat més explicable per
a la població. Ara bé, ho farem, ho farem i ja fem els estudis i
els pot veure a mesura que apareguin; però ja li dic, no em digui
vostè a mi això, perquè el 2004 estava pressupostat en els seus
pressuposts i jo no l’he vist. Igual que el desdoblament de via
entre Inca i l’Enllaç, també era en el 2004; l’hem hagut de fer
nosaltres ara mateix. Per tant, no em parli el Partit Popular, per
favor, d’anar lent, en tot cas critiquin altres coses, perquè
nosaltres en tot cas per ventura anam lents, amb rigor i amb
seguretat, però és que vostès ni hi anaven, perquè ho
pressupostaven i no ho feien.

Després, em parla vostè de la ministra de Foment; miri,
aprofit per dir-li, i en això sí que sé cert que compartim, jo no
tenc molt bona predisposició amb la ministra de Foment, li puc
assegurar, el feeling no acaba d’anar bé, perquè dec ser jo que
tenc un mal dia cada vegada que vaig a veure-la, però és ver que
em rep bastant, desitjaria tenir moltes reunions amb ella per
explicar-li la cogestió aeroportuària i per explicar-li moltes
coses; però bé, com que sé que no just és a mi, miri, crec que és
una cosa generalitzada. De totes formes estic content que l’altre
dia, almanco el president va tenir una reunió amb ella i algunes
coses sí que varen quedar clares, i aprofit per dir-li que el tema
del tramvia sembla que es finançarà amb aquesta partida
addicional dels 101 milions d’euros, que a partir d’aquí són les
inversions que vénen per l’Estatut i que nosaltres podrem
destinar a tramvia, podrem destinar a transport per a la resta
d’illes, per a tota una sèrie d’inversions que seran importants per
a Menorca, Eivissa i Formentera i de les quals els consells ja ens
han enviat les seves prioritats, i esper que es puguin, per tant,
conveniar aviat.

I després, miri, sí, jo he dit que el metro dóna molt bon
servei i si no m’ho ha escoltat és perquè vostè em deu escoltar
poc; el que sí també dic és que el metro va costar als ciutadans
243 milions d’euros i tenia una previsió de 2,5 milions de
viatges/any. Nosaltres procurarem, perquè, és a dir, miri,
nosaltres quan trobam una infraestructura fem tota la feina
possible per rendibilitzar no ja econòmicament, sinó socialment
aquella infraestructura, perquè partesc d’una cosa que no s’ha
d’oblidar mai i és que s’ha pagat amb els doblers dels ciutadans.
I per tant, dic això perquè es va idear el metro amb aquestes
dades, aquestes són les previsions que tenien vostès, i va costar
343 milions d’euros, amb les obres de reparació.

Per exemple, nosaltres potenciam el tramvia i perquè faci
una comparació, que és molt fàcil, parlam d’unes previsions de
viatgers de 12,5 milions de viatges/any, no de 2, sinó de 12,5, sí,
ho sent bé, és un estudi que hem fet, i parlam d’una inversió,
quan es faci tot, quan es faci fins s’Arenal, parlam d’una
inversió de 380 milions d’euros. Per tant, si ho compara no té
color. Ara, això no vol dir en absolut, d’aquí no s’ha d’extreure
mai o no s’ha de fer aquests reduccionismes que el Govern no
creu en el metro; miri, el metro el tenim, el metro és una cosa
per al ciutadà i crea una satisfacció molt bona, perquè té molta
freqüència i el servei és molt bo, a més és nou; evidentment, té
poques avaries, etcètera. Una altra cosa és si era convenient,
però la qüestió és que el tenim i per tant l’hem de fer rendible i
com que el volem fer rendible fem acords amb la Universitat;
fem campanyes; intentam que els transbordaments, per exemple,
amb el sistema tarifari siguin gratuïts, de tal manera que tots
aquests pobles podran venir amb la targeta intermodal i podran
fer el transbordament fins a la Universitat. Perquè clar, el
problema és que tenim un metro que va a dues bandes: a un
polígon industrial que a partir de les cinc de l’horabaixa deixa
de tenir activitat i a l’estiu també, i a una universitat, la qual, a
més, a l’estiu està tancada, per tant hem de fer rendible això
econòmicament, però també socialment. I li puc assegurar que
estam en això i ho pot comprovar, per exemple hem fet tot un
sistema d’autobús de tal manera que tots els estudiants intentin
agafar el metro perquè després, quan arriben a l’estació
d’autobusos, hem posat un autobús circular que fa la volta per
totes les facultats, etcètera. És a dir, estam abocats a això, fins
i tot ara posarem bicicletes, de tal manera que si la gent ve amb
metro tendrà totes les facilitats del món, per tant estam afavorint
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moltíssim el metro, això que li quedi clar. I si no m’ho ha
escoltat li dic ben clar, afavorim tot el possible el metro.

I per acabar, senzillament, vull comentar que amb aquests
pressuposts, jo crec que l’any passat vàrem fer la redacció de
tots els projectes, d’aquests importants projectes que ha de fer
el Govern en transport i a partir d’aquí els hem de començar a
tramitar i a executar, i això és el que es farà el 2009. Les
partides importants, sobretot en qüestió ferroviària, seran el
2010 i el 2011, però també vull deixar ben clar que hi ha un
compromís d’aquest govern, d’aquest govern progressista, té un
compromís molt clar amb el transport públic, de totes les forces
polítiques que formam aquest govern; crec que és a totes les
nostres declaracions d’intencions i mirin, hi ha una xifra, que
són 11 milions d’euros destinats a la compensació de tarifes i de
serveis, i a més a més un pressupost per millorar
substancialment el transport públic de Menorca, Eivissa i
Formentera, i a més a més que ja els he dit que els pressuposts,
els quals no són de la Conselleria de Mobilitat, però sí els
pressuposts generals, han fet un esforç amb unes partides per al
transport a Menorca i a Eivissa, de 3 milions d’euros.

A més a més, hi ha 5 milions d’euros per a importants
inversions per dotar de noves tecnologies el transport públic, ja
siguin autobusos o ja siguin el tren, el metro, etcètera. És a dir,
es millorarà la informació, la seguretat, la comunicació amb els
serveis públics. Es fa un esforç en transport com mai no s’havia
fet a Mallorca, com mai no s’havia fet a Mallorca, en transport
públic i en transport colAlectiu, com mai, però ni prop fer-hi.

I a més a més, a part, després, tenim uns pressuposts que són
els recursos suficients per disposar d’una normativa pròpia, una
normativa pròpia, per exemple, en transport marítim i també per
poder vetllar i garantir la suficiència i la qualitat de servei del
transport marítim i aeri, la qual cosa per a les Illes Balears és
importantíssim. No hi havia ni un funcionari dedicat a això;
gràcies que hem creat una direcció general i gràcies a la feina
que es fa des de la Direcció General de Transport Aeri i
Marítim, s’han pogut garantir moltes connexions i s’han
millorat moltes connexions respecte dels anys anteriors.

I també, com he dit abans, hi ha un pressupost per
aconseguir una normativa pròpia i actualitzada i integral de
l’ordenació territorial i de l’ordenació urbanística que tots
nosaltres, ho he sentit moltes vegades, hi estam tots d’acord que
l’eix vertebrador d’aquesta normativa ha de ser la llei del sòl,
però també es fa una feina de qualitat en el SITIBSA pel que fa
a cartografia i pel que fa a l’actualització de tots els productes
de cartografia i sobretot una feina molt bona per posar a l’abast
del ciutadà, a través d’Internet i a través de tota una sèrie de
projectes, com la infraestructura de dades especials, per posar
a l’abast de les institucions i dels ciutadans la cartografia, els
models d’informació geogràfica, que crec que és importantíssim
i crec que amb aquests pressuposts es preveu i es cobreix
perfectament.

I no vull allargar-me crec, perquè ja n’hi ha prou. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Només queda agrair-li la seva
presència i la dels seus acompanyants. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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